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SAMMANFATTNING 

I det samhälle vi idag lever i ses offentlighet som statussymbol och värdemätare vilket gjort att 

människor, för att lyckas, måste skapa personliga varumärken. Internet har förenklat skapandet 

och spridandet av dessa personliga varumärken eftersom det på sociala medier finns verktyg att 

använda för att skapa en publik personlighet. Den här uppsatsen handlar om hur skapandet av 

den publika personligheten gett upphov till ett nytt slags kändisskap med primärt fokus på det 

kändisskap som är sprunget ur arbetet med personliga YouTube-kanaler och marknadsföring i 

sociala medier. Uppsatsens syfte är att undersöka det kändisskap som kan uppstå genom 

användandet av personliga YouTube-kanaler utifrån tre frågeställningar vilka är vad 

karakteriserar YouTube-kändisskapet, hur framställer YouTubers sig själva samt hur ser 

relationen mellan YouTuber och följare ut. 

Genom observationer av två av Sveriges största YouTube-kanaler kan denna studie visa hur 

YouTube-profilerna skapat en publik personlighet för andra att konsumera och hur de använder 

sig av intrycksstyrning och självpresentation för att lyckas med det. Det visar sig också att den 

publika personligheten ska vara en äkta och autentisk bild av deras vanliga jag. YouTubers 

använder sig av intrycksstyrning för att uppfattas som vanliga människor som utan ansträngning 

fått en stor publik men i studien framgår också hur medveten marknadsföring är en del av 

kändisskapet. Vidare kan studien också visa hur YouTuberns relation till sina följare är viktig 

för kändisskapet i stort eftersom den utgör kändisskapets vara eller icke-vara. Slutligen har 

studien kunnat beskriva hur YouTubers genom sitt kändisskap uppnått unika livsmöjligheter 

tack vare sin offentlighet. 

Nyckelord: YouTube, YouTube-kändisar, internetkändisskap, intrycksstyrning, 

mikrokändisskap 

  



 

 

ABSTRACT 

In today's society publicity is used as a measurement of success where people, in order to make 

it, need to create personal brands. Internet has made it easier for people to create a personal 

brand because it offers tools to create a public self on social media. This essay deals with how 

the public online self represents a new form of celebrity with primary focus on the kind of fame 

that is originated in the work with personal YouTube channels and branding in social media. 

The purpose of this essay is to examine the celebrity that has originated from the use of personal 

YouTube channels. This is done by addressing the following three questions: What 

characterizes YouTube celebrity? How do YouTube celebrities present themselves? and what 

characterizes the relationship between the YouTuber and his or her followers? 

By studying two of Sweden's most popular YouTube channels, this essay shows how 

YouTubers have created public personas for others to consume and that they work hard with 

impression management and self presentation to keep these personas as authentic, ordinary and 

real as possible. YouTube celebrities are presenting themselves as ordinary people that only 

happened to get big audiences, but this study shows that it is more to their celebrity than that. 

Moreover the study can tell us that a YouTuber's relationship with his or her followers is 

important for the celebrity, since the celebrity status may be hurt by a damaged relationship. 

Finally the study shows how YouTubers through their celebrity status achieved unice 

possibilities in life thanks to their publicity. 

Key words: YouTube, YouTube celebrities, internet celebrity, impression management, 

micro-celebrity 
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INLEDNING 

Internet och framväxten av sociala medier har förändrat kändiskulturen från grunden. Framför 

allt har sociala medier möjliggjort för okända personer att nå ut till en publik. Idag kan ”vem 

som helst” som har tillgång till en mobiltelefon, kamera eller dator bli känd genom att ladda 

upp material om sig själv på internet (Gamson 2010:1065; Marwick 2015). YouTube är ett 

relativt nytt och ständigt växande internetfenomen som öppnat upp för en ny form av 

kändisskap som utgår från uppladdning av videomaterial på en personlig YouTube-kanal. 

Tidigare studier av internetkändisskap på YouTube har visat hur YouTube-profiler bygger upp 

en onlineidentitet som ska vara en autentisk bild av jaget och hur denna autenticitet upprätthålls 

genom direktkontakt med följarna (Jerslev 2016: 5240). För att studera internetkändisskap 

används ofta Theresea Senfts (2008) studier om ”homecamming” som grund i och med att Senft 

i studien myntade begreppet mikrokändisskap för att beskriva denna nya typ av kändisskap. Ett 

mikrokändisskap innebär att individer använder sociala medier för att öka sin popularitet genom 

att sprida och upprätthålla en onlineidentitet (Senft 2008:25). 

Det räcker således inte att bara ha en profil på något socialt medium för att bli framgångsrik på 

internet utan individen måste arbeta med och styra sin onlineidentitet för att uppfattas som 

autentisk och äkta. Detta kräver liknande förberedelser som när en artist arbetar med ett 

uppträdande och gör att den aktuella plattformen kan liknas vid en publik scen där varje 

uppdatering eller visning av onlineidentiteten är ett framträdande (Marwick 2015; Senft, 

2013:347). Att se sociala situationer som en scen och individerna i situationerna som 

skådespelare är inget nytt inom sociologin. Sociologen Erving Goffman (2008) publicerade 

redan år 1959 sitt dramaturgiska samhällsperspektiv vilket använts för att beskriva socialt 

beteende i många sammanhang. Centralt för det dramaturgiska perspektivet är begreppet 

intrycksstyrning som innebär att individens beteende och uppträdande förändras beroende på 

vilket intryck individen önskar att andra ska få henne. Internet kan ses som ett verktyg för 

intrycksstyrning där individer skapar ett offentlig jag som sedan uttrycks i det material som 

publiceras (Krämer och Haferkamp 2011:127; Gillberg 2014:35). 
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Sociologin studerar människan i samspel med det omgivande samhället vilket förändrats de 

senaste årtiondena. Idag lever vi i ett globaliserat högteknologiskt samhälle som innebär nya 

förutsättningar för människan och hennes sociala miljöer. Internet och det fysiska livet levs inte 

längre parallellt med varandra utan internet är ett naturligt inslag i vardagslivet och utgör delar 

av individens sociala miljö. 

Snickars och Vonderau (2009) beskrev redan för åtta år sedan YouTube som världens snabbast 

växande hemsida. Sedan dess har plattformen fortsatt växa och är idag större än samtliga tv-

kanalers playtjänster tillsammans (Veckans Affärer 2014). Varje minut laddas det upp 400 

minuter videomaterial på YouTube som sedan delas av över en miljard användare (YouTube; 

Sydsvenskan 2017). Därför är det av intresse att studera fenomenet YouTube-kändisskap och 

hur individen förhåller sig till det med tanke på den nya sociala kontexten YouTube utgör. 

Användandet av personliga YouTube-kanaler är ett växande fenomen och samma gäller det 

kändisskap som utvecklats ur det. I den här studien har två av Sveriges största YouTube-kanaler 

studerats som tillsammans har en publik på över en miljon prenumeranter. Det är av intresse att 

undersöka hur tillsynes ”vanliga” människor lyckas få en så stor publik och hur kändisskapet 

artar sig. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka det kändisskap som kan uppstå genom 

användandet av personliga YouTube-kanaler 

 Vad karakteriserar ett YouTube-kändisskap? 

 Hur framställer YouTubers sig själva? 

 Hur ser relationen mellan YouTuber och följare ut? 

Disposition 
Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt som beskriver kändiskulturens förändring och hur 

denna förändring skett genom medialisering. Vidare kommer YouTube som socialt nätverk och 

YouTube-kändisskapets framväxt att redogöras för. Därefter följer ett metodavsnitt där valet av 

netnografi som datainsamlingsmetod argumenteras för. Sedan presenteras även de 

metodologiska avgränsningarna samt urvalsprocessen för att mynna ut i en beskrivning av 

tillvägagångsätt för empiriinsamlingen där studiens förarbete, observationsprocess, analys och 

kodning presenteras. Därefter följer ett avsnitt om de etiska ställningstagandena som tagits samt 

problem som uppstått under processens gång. Uppsatsen fortsätter med en genomgång av det 

teoretiska ramverk som används i studien där Nanna Gillbergs (2014) tes om 
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uppmärkshetssamhället redogörs för genom att beskriva offentlighet som en statusmarkör och 

värdemätare. Vidare beskrivs Erving Goffmans (2008 [1959]) dramaturgiska perspektiv 

närmare med fokus på intrycksstyrning och regionsbegreppen. Även Joshua Meyrowitz (1985) 

teori om framväxten av en mellanregion som resultat av ökad medialisering redogörs för 

tillsammans med hans studie av politikers mellanregionsbeteende (Meyrowitz 1977). Vidare 

kommer också intrycksstyrning på internet att beskrivas med avstamp i Theresa Senfts (2008) 

begrepp mikrokändisskap tillsammans med tidigare forskning kring internetkändisskap. Detta 

görs för att beskriva hur intrycksstyrning på internet skiljer sig från intrycksstyrning offline. 

Därefter följer ett resultatavsnitt där uppsatsens empiri analyseras gentemot teoretiskt ramverk 

och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet där även förslag 

till vidare forskning diskuteras. 
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BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer kändisskulturens förändring och intimisering från 1990-talet till idag 

beskrivas för att läsaren ska förstå hur kändiskulturen ändrats och hur förändringen skett i en 

process länkad till medialisering där en ny form av kändisrapportering spelat stor roll. Vidare 

beskrivs också YouTube som socialt nätverk för att ge läsaren ökad förståelse för vad YouTube 

är och hur det används. Avsnittet avslutas med en kortfattad beskrivning av YouTube-

kändisskapet för att läsaren ska få viss förförståelse för fenomenet. 

Kändiskulturens förändring 

Alice Marwick (2015) beskriver hur människan alltid haft en naturlig önskan om att tilldra sig 

uppmärksamhet och exemplifierar detta med Alexander den store som genom monument, 

litteratur och porträtt uttryckte sig för att uppmärksammas. Alexander den store föddes år 356 

f.Kr vilket följaktligen innebär att sökandet efter uppmärksamhet i grunden är ett väldigt 

gammalt fenomen. För att förstå samtida kändisskap krävs dock att särskilja på det gamla 

fenomenet berömdhet (eng: fame) och det nyare kändisskap (eng: celebrity). Medan berömdhet, 

som Marwick (2015) beskriver, existerat länge är kändisskap något som uppstått genom media 

och därför något som också förändras i takt med mediernas förändring. 

Samtida kändiskultur har ett flertal gånger beskrivits genom Daniel Boorstins citat ”the 

celebrity is a person that is well-known for their well-knowness” (Turner 2004:5). Kändisskapet 

idag är inte längre ett resultat av en individs förmåga att exempelvis skriva böcker eller 

skådespela utan kändisskapet i sig är en förutsättning för detta. Nanna Gillberg (2014:65) 

beskriver detta genom att kändisen gått från kulturarbetare till mediepersonlighet där kändisar 

genom marknadsföring av sitt eget varumärke kan ta sig för nästan vad de önskar. 

Kerry Ferris (2007:373) återger hur en av sociologins klassiker Max Weber redan år 1966 

publicerade tankar kring hur den moderna kapitalismen skulle skapa nya statusformer. Även 

om Weber förmodligen inte kunde föreställa sig dagens kändiskultur så går det inte att undgå 

att se att den förändrats på grund av faktorer som medialisering och individualisering (Gillberg, 

2014:17; Marwick 2015). 

Förändringen i kändiskulturen började synas som tydligast under 1990-talet då det blev allt 

vanligare att medier rapporterade om kända personers privatliv. Det fanns plötsligt ett större 

intresse för vem den kända personen var snarare än vad hen åstadkommit och publiken önskade 
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få veta mer. Skvallertidningar började publicera foton och reportage om hur kända personer 

gick till affären utan smink eller bråkade med sin partner som ett bevis för att de är ”helt vanliga 

människor”. Den här typen av kändisrapportering skapade en publik som önskade komma 

kändisar in på livet och som inte längre accepterade den glamourösa bild som tidigare målats 

upp kring kändisskapet. En kändis skulle inte längre enbart vara bra på något utan också en 

person som publiken kunde identifiera sig med (Schoug 1997:93). Det här benämns av Fredrik 

Schoug (1997:97) som den heroiska vanligheten och innebär att kändisar gick från att vara 

glamourösa hjältar till att betraktas som ”vanliga” människor. Den heroiska vanligheten 

beskriver en försvagad gräns mellan privatliv och offentlighet där kändisskapet förutsätter att 

publiken upplever den kända personen som vanlig. 

Det som framför allt spelat stor roll när det kommer till kändiskulturens förändring är 

framväxten av realitygenren. Genom reality-tv började privatlivet att levas ut, dokumenteras 

och publiceras offentligt genom att publiken i större utsträckning än tidigare fick ta del av vad 

som skulle verka vara kändisarnas privatliv (Gillberg 2014:65). Realityprogram i former av 

talkshows, dokusåpor och talangtävlingar bidrog också till en ”kändisifiering” av det vanliga 

genom att använda sig av vanliga människor i programmen, något som lett till att kändisskapet 

inte längre ses på som ouppnåeligt utan som något alla kan åstadkomma (Turner 2006:155). 

Genom reality-tv skapades nya kändisar vilket också gjorde att klyftan mellan kändis och vanlig 

person minskade. Sociala medier har sedan gjort kändisskapet till något som individer själva 

kan skapa och styra över genom publicering av material om sig själv på internet. Internet har 

således skapat en ”gör det själv”-kultur kring kändisskapet genom att verktygen för att publicera 

sig själv nu finns tillgängliga för alla som har en mobiltelefon, dator eller kamera (Gamson 

2011:1065). 

YouTube som socialt medium 

Hemsidan YouTube lanserades år 2005 och är en populär sida för videodelning där vem som 

helst kan ladda upp egna eller ta del av andras videor. YouTube är ett socialt nätverk där 

deltagarna kan välja att prenumerera på varandras kanaler och där kändisskapet baseras på 

antalet prenumeranter en YouTube-kanal har. Deltagarna på YouTube kan sedan kommunicera 

med personen bakom kanalen och varandra i kommentarsfält under varje video. Dessutom går 

det under videon att lämna gilla- och ogillamarkeringar samt se hur många visningar en video 

fått. Om en video får många visningar, gillamarkeringar eller kommentarer kan den exponeras 

för fler människor genom att den kan synas på YouTubes startsida i ett specifikt land eller över 

hela världen. Kommentarerna i ett kommentarsfält fungerar på samma vis där kommentarer 
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med flest gillamarkeringar från övriga deltagare hamnar högre upp i kommentarsfältet. På så 

vis kan YouTube som hemsida hjälpa till att öka en viss kanals popularitet vilket innebär ett 

hela tiden stigande prenumerationsantal. 

YouTubers är ett stort internetfenomen där namnet refererar till individer som regelbundet 

laddar upp videor på sina personliga YouTube-kanaler. Genom uppladdningen av videor har 

YouTube-profilerna uppnått en stor publik med ofta några hundratusen till flera miljoner 

prenumeranter. Ett gott exempel på en YouTuber är Felix Kjellberg som, under alias Pewdiepie, 

driver världens största YouTube-kanal som i skrivandets stund har över 55 miljoner 

prenumeranter. Kjellberg är framför allt känd för sina gameplay-videor vilka går ut på att han 

filmar sig själv spela datorspel samtidigt som han, på ofta humoristiska sätt, kommenterar 

spelet. Denna typ av gamingkanal är en av de största YouTube-kategorierna tätt följt av 

komedikanaler och sminkkanaler. Vanligt förekommande är dock att en YouTube-kanal börjar 

med en viss nisch för att sedan övergå till att bli en livsstilskanal med fokus på YouTuberns 

vardagsliv. På livsstilskanaler är det vanligt med så kallade vloggar. En vlogg är en förkortning 

av ordet videoblogg och användes från början som ett övergripande begrepp för att beskriva 

samtliga videor en YouTuber publicerade. Inom dagens YouTube-community, åtminstone i 

Sverige, innebär en vlogg en video där YouTubern filmar hela sin dag och innefattar att 

individen filmar sig själv, pratar med kameran medan hen gör vardagliga saker som att handla, 

städa eller tvätta. I uppsatsen kommer begreppet vardagsvlogg att användas för att beskriva 

detta fenomen och i uppsatsen ligger fokus på YouTube-kanaler inom livsstilskategorin. 

  



 

11 
 

 

TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING  

Nedan kommer tidigare forskning och teoretiskt ramverk att presenteras med avstamp i Nanna 

Gillbergs (2014) tes om uppmärksamhetssamhället med en beskrivning av offentlighet som 

statusmarkör och värdemätare. Sedan kommer begreppet intrycksstyrning introduceras med 

Erving Goffmans (2008) dramaturgiska perspektiv som utgångspunkt för att övergå till att 

belysa hur intrycksstyrning sker på internet genom framför allt Theresa Senfts (2008) begrepp 

mikrokändisskap. Intrycksstyrning på internet kommer beskrivas närmare med hjälp av tidigare 

studier gjorda av internetkändisskapet. Efter det kommer en beskrivning av hur privatlivet och 

jaget har kommit att ses som en vara som kan köpas och säljas på en marknad och en definition 

av begreppet privatliv kommer göras. 

Uppmärksamhetssamhället 

Genom individualisering, nya medier och teknikens framsteg har samhället vi idag lever i blivit 

vad Nanna Gillberg (2014:17) kallar för ett uppmärksamhetssamhälle. 

Uppmärksamhetssamhället utgår från offentlighet som statussymbol och värdemätare. Det 

innebär att upplevelser, saker och människor inte tillskrivs värde förrän de offentliggörs men 

också att offentlighet som tillstånd värderas högt i samhället. I uppmärksamhetssamhället 

öppnar offentligheten dörrar och ger möjligheter som är stängda för dem som står utanför den. 

För att uppnå den eftersträvade offentligheten krävs personifiering och nätverkande vilket 

innebär att individens relationer, personlighet och beteende blivit produkter att använda för att 

skapa ett personligt varumärke (Gillberg 2014:19). För att nå fram i uppmärksamhetssamhället 

krävs ett starkt personligt varumärke där internet förenklat marknadsföring. Sociala medier är 

en arena för individer att marknadsföra sig på vilket gjort att de flesta användare skapar 

offentliga jag som kan spridas och konsumeras av andra (Gillberg 2014:35).  

Den offentliga bilden av jaget skapas med hjälp av intrycksstyrning och självpresentation. 

Intrycksstyrning är ett begrepp myntat av sociologen Erving Goffman (2008[1959]) och 

beskrivs som medvetna eller omedvetna tekniker en individ kan använda sig av för att påverka 

det intryck andra ska få av henne. Intrycksstyrningen innefattar ett framhävande av vissa 

karaktärsdrag och ett döljande av andra beroende på hur individen önskar uppfattas i specifika 

situationer. De sociala situationer individer befinner sig i kan liknas vid en scen och individerna 

kan liknas vid skådespelare som beroende på vilket intryck de vill skapa intar roller för att 

lyckas. Situationerna kan likt en scen ha en främre region och en bakre region där det 
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förstnämnda är där rollframträdandet sker och det sistnämnda där individerna kan slappna av 

och vila från rollen. En individs uppvisade beteende uttrycker en önskan om hur hon vill bli 

sedd av andra och när andra bekräftar bilden blir den verklig (Goffman 2008; Meyrowitz 1985). 

På sociala medier kan människor skapa egna profiler och dela med sig av utvald information 

om sig själva vilket leder till ett ofrånkomligt skapande och styrande av intryck. Det tydligaste 

sättet intrycksstyrning på internet skiljer sig från intrycksstyrning i den fysiska världen är att en 

person presenterar sig själv mot en bredare mer ospecifik publik online (Gillberg 2014:85; 

Krämer och Haferkamp 2011:127). Joshua Meyrowitz (1977) beskriver detta i sitt tidigaste 

stadie genom studier av politikers förändrade regionsbeteenden. Tv- och radiosändningar 

gjorde att politiker istället för att tala till en åtskild publik åt gången talade till en bredare massa 

samtidigt. Detta gjorde att det blev svårare för politikerna att hålla den främre regionen 

separerad från den bakre regionen eftersom situationen politikern befann sig i överlappades av 

andra sociala situationer. Mellanregionen innebär att en individ upplever sig stå vid sidan av ett 

framträdande vilket gör att aktörens främre och bakre region visas upp och observatören kan se 

hur individen går mellan regionerna och förändrar sitt beteende. Framväxten av mellanregionen 

ska ha gjort att delar av privatlivet förlorats eftersom främre regionen och bakre regionen inte 

hålls separerade vilket innebär att politikerna inte längre har kontroll över informationen som 

sänds ut om dem (Meyrowitz 1985; Meyrowitz 1977). 

På internet har emellertid människor möjlighet att själva reflektera och tänka ut vilka delar av 

personligheten som ska presenteras beroende på vad individen väljer att publicera. Internet är 

således inte bara en arena för intrycksstyrning och självpresentation utan ett verktyg för det 

(Krämer och Haferkamp 2011:127; Krämer och Winter 2008:106).  

Intrycksstyrning på internet 

I sin studie om fenomenet homecamming myntade Theresa Senft (2008) begreppet 

mikrokändisskap. Mikrokändisskapet innebär i stort att en individ använder sig av sociala 

medier för att öka sin popularitet genom att sprida och upprätthålla en onlineidentitet som om 

det vore en märkesvara (Senft 2008:25; Senft 2013:346). Homecamming är ett fenomen som 

uppstod under sent 1990-tal och som innebar att människor filmade sig med webbkameror i 

sina hem för att sedan publicera filmerna på internet. Att syssla med homecamming resulterade 

i ett specifikt kändisskap som Senfts (2008) ansåg baseras på en slags teatralisk autenticitet, 

nämligen mikrokändisskapet. Homecamming skulle kunna ses som en föregångare till det 

videobloggande som sedan skulle resultera i YouTube-fenomenet. Det går att se likheter mellan 
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homecamming och dagens YouTube-kanaler och framför allt det kändisskap som utvecklats 

från fenomenen. Marwick (2015) visar några sådana likheter i sin studie om en av USA:s största 

YouTubers i vilken hon beskriver mikrokändisskapet som en intrycksstyrningsteknik som 

används för att sprida och upprätthålla en onlineidentitet genom att framhäva en slags strategisk 

autenticitet för att skapa och upprätthålla en publik. Det bygger också på en intim följarkontakt 

vilket Marwick (2015) beskriver som ett ”fan management” där YouTuberns relation till 

följarna bör behandlas varsamt med fokus på frekvent uppdatering. 

Jerslevs (2016) studie om mikrokändisskapet på YouTube ger uttryck för fler likheter där hon 

genom att studera en av Storbritanniens största YouTubers kunde påvisa att YouTubern i fråga 

centrerade sitt framträdande på autenticitet där hon önskade att följarna skulle uppfatta henne 

som vanlig och trovärdig. Detta lyckades YouTubern med genom att kommunicera med sina 

följare på ett direkt och intimt vis genom framför allt vardagsvloggar där följarna får följa med 

in i vardagslivet. Autenticiteten baseras på ett uppvisande av sitt privatliv och sig själv som en 

vanlig person där kändisskapet inte ska bekräftas som något som YouTubern arbetat för. 

Mikrokändisskapet präglas av ett självstyre och YouTube är en social medieplattform vilket 

leder till att YouTubers ses som vanliga och autentiska trots att de många gånger lever ett 

ovanligt liv med unika möjligheter (Jerslev 2016). Mikrokändisskapet baseras således på 

följarnas uppfattning om mikrokändisarna som vanliga individer som inte ser kändisskapet som 

det primära.  

Privatlivet och jaget som en produkt 

Gemensamt för samtliga studier kring mikrokändisskap är hur privatlivet och jaget beskrivs 

som en produkt som kan säljas och köpas på en marknad. Privatliv är ett begrepp som för den 

här uppsatsen är viktigt att definiera sett till begreppets ständiga förekomst. Alan Westin (i 

Trepte och Reinecke 2011:10) definierar privatlivet som följer: 

Privacy is the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how 

and to what extent information about them is communicated to others. Moreover […] privacy is the 

voluntary and temporary withdrawal of a person from the general society through physical or 

psychological means. 

Ett privatliv innefattar således både kontroll över informationen om sig själv men också 

möjlighet att vara utanför sociala sammanhang. Westin (i Trepte och Reinecke, 2011:10) har 

även föreslagit fyra sätt på vilka privatliv kan förstås; ensamhet, intimitet, anonymitet och 

reservation. Det betyder att en individ ska slippa vara observerad av andra, slippa bli igenkänd 
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på publika platser, bli visad hänsyn kring vilken information de önskar dela med sig av 

samtidigt som de också ska ha nära relationer som tillåter individen att slappna av (Trepte och 

Reinecke 2011:11). Privatlivet och alla dess delar är något som, enligt tidigare forskning, 

mikrokändisarna säljer delar av (Marwick 2015; Jerslev 2016). Kändisskapet baseras på en 

kommodifiering av jaget vilket enligt Gillberg (2014:85) innebär att jaget blivit ”ett 

kommersiellt gångbart objekt som kan köpas, säljas och fungera som egendom på en marknad”. 

På internet kan individer bli säljare, köpare och en produkt samtidigt (Senft 2013:348). 
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METOD 

I detta avsnitt kommer valet av netnografi som datainsamlingsmetod att motiveras med 

utgångspunkt i beskrivning av den kvalitativa metodens tolkande och reflexiva karaktär. 

Därefter kommer studiens urval och avgränsningar presenteras där det ingående beskrivs hur 

urvalet gått till och vilka avgränsningar som gjorts. Sedan redovisas tillvägagångssättet för 

empiriinsamling för att läsaren ska förstå hur observationsprocessen, analys och kodning har 

gått till. Vidare kommer också etiska ställningstaganden och problemområden för studien att 

redogöras för med avslut i en motivering för studiens tillförlitlighet samt en beskrivning av 

uppsatsens empiri.  

I startskottet för studien fanns en viss belåtenhet vad gäller metoden för datainsamling som 

valts. Föreställningen var att datainsamlingsmetoden skulle vara lättare än mer traditionella 

metoder. Efter att ha observerat ett fåtal videor insågs att det inte kommer vara så lätt som det 

först verkade. Totalt har 40 YouTube-videor observerats, ett urval bland cirka 140 000 

kommentarer gjorts och dokument på över 70 sidor upprättats. Datainsamling på internet bör 

inte underskattas, ses ned på eller förminskas. Det kräver tid, energi och kraft av forskaren eller 

studenten, som i det här fallet dessutom famlade i mörkret utan erfarenhet av netnografi. 

Metodval 

Den här studien har en kvalitativ ansats med netnografi som insamlingsmetod. Kvalitativ 

forskning baseras på förståelse av hur deltagare i en viss social miljö tolkar sin verklighet 

(Bryman 2011). Alvesson och Sköldberg (2008:19) diskuterar vidare kring tolkning och 

förståelse genom vad de kallar för reflekterande forskning där tolkning och reflektion är 

centralt. Tolkningsaspekten innebär att samtliga empirireferenser är resultat av tolkning där 

medvetenhet, förförståelse och språk utgör viktiga delar bakom tolkningen. 

Reflektionsaspekten innebär att forskarens person, kontext, språk och berättande blir centralt 

och kan ge empirin värde (Alvesson och Sköldberg 2008:20). Den här uppsatsen innefattar en 

tolkning av YouTube-profilers beteende och berättelser och genom tolkningen har en förståelse 

uppstått för vad som karakteriserar YouTube-kändisskapet som fenomen. Enligt Kozinets 

(2011:163) är netnografin alltid induktiv vilket innebär att observationerna görs för att uppnå 

en allmän tolkning om ett fenomen för att sedan kunna gjuta tolkningen i en teoretisk form. 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver å andra sidan att forskning många gånger utgår från 

ett abduktivt synsätt vilket innebär att forskaren varken avser pröva någon teori eller göra en 
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generalisering kring ett visst fenomen för att sedan hitta en regel för det. I denna studie har 

empiriinsamlingen skett med viss förförståelse samtidigt som den inte gjorts utifrån något 

teoretiskt ramverk vilket innebär att den varken är strikt induktiv eller strikt deduktiv. Studien 

har granskat fenomenet YouTube-kändisskap utan någon specifik teori att pröva men med 

intrycksstyrning och mikrokändisskap som förförståelse.  

Netnografi 

Netnografin härstammar från etnografin vilket är en kvalitativ forskningsmetod som innebär att 

forskaren engagerar sig i en social miljö i syfte att få en bild av den existerande kulturen 

(Bryman 2011:344 ). I och med internets framväxt har de sociala miljöer individer vistas i 

digitaliserats och dessa nya sociala miljöer bör studeras för att samhället ska kunna förstås fullt 

ut. För att det ska vara möjligt bör forskarens metod utvecklas att omfatta internetforskning 

(Kozinets 2011:9). Etnografi har dock inte alltid setts som den mest naturliga insamlingsmetod 

för internetforskning eftersom den traditionellt baseras på undersökning av en specifik plats och 

det har funnits invändningar mot att internet inte ska ses som en plats (Bryman 2011:587). 

Utgångspunkten i studien har dock varit att se internet som ett flertal platser där varje plattform 

och socialt medium kan skapa en enskild kultur och community. Inom netnografin ligger tyngd 

på dessa kulturer och communityn eftersom uppfattningen är att människor söker sig till sociala 

nätverk för att ta del av existerande kultur (Kozinets 2011:17). Etnografi är en tillämpbar metod 

för forskning på internet då olika plattformar kan ses som specifika platser vilket gör 

netnografin till en tillämpbar metod för denna uppsats. Genom netnografi kan forskaren 

undersöka och förstå sociala miljöer och kulturer på internet (Berg 2015). Fördelarna med 

netnografi är att forskaren får tillgång till grupper som annars kan vara svåra att nå (Mkono 

2012:554). Faktum är att det blir svårt att undersöka YouTube-fenomenet eller YouTube-

kändisskapet, som internetbaserade fenomen, utan en metod som är anpassad därefter. Det är 

svårt att nå gruppen ”följare till en YouTube-kändis” eller att förstå fenomenet i sig utan att 

befinna sig på YouTube som nätverk och den sociala kontext YouTube bildar. YouTube kan 

ses som en plats där människor samlas för att dela videor och varje enskild YouTuber skapar 

ett eget community runt sin onlineidentitet. Netnografin kommer i denna uppsats tillämpas 

genom att undersöka dessa communityn med hjälp av deltagande observation. 
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Urval och avgränsningar 

Uppsatsen baseras på en studie av två YouTube-kanaler med fokus på utvalda videor, videornas 

kommentarsfält samt det YouTubern eventuellt skrivit i den informationsbox som hittas under 

videon. Det hade varit möjligt att få ut nog med data genom observation av en YouTube-kanal 

då materialet i form av tusentals kommentarer och flera hundratals videor hade räckt till som 

empiriinsamling. Netnografins problemområde är sällan att forskaren har brist på material utan 

snarare tvärtom sett till internets stora mängd data (Berg 2015:64). Att studera två kanaler har 

dock resulterat i bredare information som endast kunnat komma fram genom att kanalerna 

ställts mot varandra. 

 

I studien har 40 videor observerats vilket tillsammans resulterat i över nio timmar långt 

videomaterial, något som ses som en rimlig mängd för studiens omfattning och ändamål. I andra 

studier om YouTube har materialet varit större men forskaren har då haft längre tid på sig. 

Exempelvis studerade Charleen Snelson (2015:326) 120 videor i sin studie om videobloggande 

på skolan men under en period om tre månader. Margaret Gibson (2016:634) å andra sidan 

valde endast ut elva videor för analys i sin undersökning om hur YouTube används för att 

hantera sorg. YouTube är ett medium som baseras på rörligt material och frekvent uppdatering 

vilket gör att det finns en stor bas med arkivdata för forskaren att gå igenom och således krävs 

avgränsningar. Avgränsningen som gjordes när det kommer till valet av YouTube-kanaler att 

studera var att de skulle tala svenska i sina videor och således ha majoriteten av sin publik i 

Sverige. Detta för att kunna göra en avgränsning av det stora antalet YouTube-kanaler som 

finns världen över. Vidare skulle YouTube-kanalerna tillhöra livsstilskategorin då videor inom 

denna genre har fokus på YouTube-profilernas vardag. Det var viktigt att det skulle förekomma 

så kallade vloggar i kanalerna eftersom det är genom dessa det lättare går att se den autentiska 

självpresentation antogs vara sammankopplat med YouTube-kändisskapet. Valet av kanaler 

baserades på statistik över Sveriges största YouTube-kanaler där svensktalande livsstilskanaler 

blev primär urvalsgrupp. Kanalerna som låg över dessa på listan var renodlade musik- eller 

artistkanaler, gamingkanaler eller engelsktalande kanaler med publik även utanför Sverige 

(Social Blade 2016). 
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När valet av YouTube-kanaler gjorts krävdes ytterligare avgränsning vad gäller antalet videor 

som kanalerna innehåller. Det hade inte varit möjligt sett till studiens omfattning att undersöka 

allt material. Kanalerna som undersökts har funnits i flera år där det varje vecka laddats upp 

videor och av den anledningen sorterades videoflödena efter visningsantal. Därefter valdes 20 

videor per kanal som befann sig i den privata och intima sfär som ansågs vara intressant för 

studien. Detta val baserades på videornas namn som var märkta med ordet vlogg eller andra ord 

som på något sätt skvallrade om att videons innehåll rörde sig i det privata och intima. Det 

kunde vara exempelvis ”vårt förhållande bakom kamerorna” eller ”min kille har gjort slut”. De 

videor som valdes har publicerats någon gång sen kanalens början fram till den 23 mars 2017. 

Det krävdes inte bara en konkret materiell avgränsning utan också en tidsmässig avgränsning 

då YouTube inte är ett stillastående medium utan präglas av kontinuerlig uppladdning av 

material. För att hinna klart med studien i tid valdes därför videorna ut relativt tidigt i processen. 

 

Tillvägagångssätt 

Studien baseras på ett förarbete som innefattat en intensiv period av litteraturinläsning. De 

första veckorna lästes olika former av litteratur för att rama in ämnet och se vad som tidigare 

studerats. Litteraturen hittades genom sökningar på universitetsbibliotekets hemsida genom 

sökord som exempelvis YouTube, vlogging, internet celebrity, celebrification och micro-

celebrity. Genom litteraturen har nya världar kunnat öppna sig genom nya begrepp, teorier eller 

viktiga referenser vilket gjort att all litteraturinläsning kunnat bidra med någonting till 

uppsatsen. Det har också varit viktigt med en tydlig planering under hela processens gång. I 

startgroparna för studien gjordes en grovplanering för att få översikt och sedan har varje vecka 

planerats var för sig med en ”att göra”-lista per dag. Varje arbetspass har avslutats med en 

planering för morgondagen vilket gjort att arbetet har skett målinriktat och det alltid funnits en 

tydlig väg att gå.  

När problemområdet hittats och valet av YouTube-kanaler gjorts började jag följa YouTube-

profilerna på YouTube men även övriga sociala medier där de var tillgängliga. En YouTuber 

använder sällan enbart YouTube som plattform utan har andra sociala medier för att 

kommunicera med sina följare. Alla plattformar är kopplade till varandra och formar 

YouTuberns onlineidentitet på olika sätt vilket var viktigt att ta hänsyn till. 
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Observationsprocessen 

Min roll i observationsprocessen skulle enligt Bryman (2011:389) vara fullständig observatör 

sett till att jag studerat den sociala miljön som finns på YouTube men inte deltagit i det sociala 

samspelet. Även Kozinets (2011:107) lägger vikt vid att vara deltagande och aktiv inom 

netnografin. Att vara deltagande observatör på internet skiljer sig emellertid från att vara 

deltagande observatör offline. Det sociala samspelet på YouTube visar sig absolut tydligast 

genom kommentarer, gillamarkeringar och ogillamarkeringar men det är långt ifrån majoriteten 

av följarna som deltar i den typen av sociala interaktioner. De YouTube-kanaler som undersökts 

i denna studie har flera hundratusen prenumeranter, varje video genererar ungefär hälften så 

många visningar som prenumeranter och antalet kommentarer är mellan några hundratals till 

några tusentals per video. De observationer som gjorts i denna uppsats är gjorda utan någon 

traditionell social kontakt med YouTubern eller följarna, trots att Kozinets (2011:136) hävdar 

att det skulle kunna riskera ett tunt empiriskt material. Istället är jag en del av den fankultur 

som finns på YouTube på ett naturligt vis och har således agerat som majoriteten av följarna. 

För att förenkla observationsarbetet gjordes två spellistor, en för varje kanal, med de videor 

som studerats. Detta gjordes genom en funktion som kan användas som inloggad på YouTube. 

Att spara de videor som undersökts i spellistor gjorde det lättare att återfinna videorna och 

kommentarerna. Spellistorna gjordes privata så att ingen annan skulle kunna ta del av dem. 

Observationerna började med att varje video sågs igenom en gång för att skapa en uppfattning 

om vad videon generellt handlade om. Samtidigt gjordes noteringar om YouTubern sa eller 

gjorde något som skulle kunna vara intressant för studien. Sedan sågs videorna ett varv till och 

ett manus upprättades för varje video där varje sekvens beskrevs så detaljerat som möjligt och 

längre citat skrevs ned. Ett dokument upprättades för samtliga videor och varje video märktes 

med den siffra som den hade i ordningen samt namn, längd, antal visningar och den information 

som eventuellt fanns med i informationsboxen men också antalet kommentarer. Detta gjordes 

för att all information om videon skulle vara samlat i ett dokument vilket skulle underlätta inför 

analys och kodning.  

 

I tillägg har ett urval av cirka 140 000 kommentarer gjorts. Sett till studiens storlek och 

tidsbegränsning fanns inte möjlighet att läsa igenom och analysera samtliga kommentarer. 

Kommentarsfälten bläddrades igenom och kommentarer som på olika sätt fångade intresse 

plockades ut för närmare analys. Detta gjorde att flertalet kommentarer lästes vilket skapade en 

bredare bild av hur kommentarsfälten artade sig samtidigt som materialet som lyftes ut till 
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närmare analys och kodning inte blev för stort. För varje kommentarsfält lyftes 10 till 15 

kommentarer ut vilket sammanlagt blev 388 kommentarer. Kommentarerna som valdes ut för 

närmare analys klistrades in i ett dokument där antal gillamarkeringar och antal svar från andra 

deltagare skrevs ned. Vid sidan av dessa gjordes allmänna anteckningar för det som sågs i 

kommentarsfälten för att kunna göra en närmare beskrivning av hur kommentarsfälten generellt 

artade sig. 

 

Analys och kodning 

När observationen var gjord fanns dokument med sammanlagt över 70 sidor. Analysen inleddes 

med att dokumenten lästes igenom vilket innebär att analys och kodning skedde deskriptivt. 

Därefter kodades dokumenten tematiskt genom begreppen karakteriserar YouTube-

kändisskapet, relationen mellan YouTuber och följare, framställning av sig själv samt baksidan 

av kändisskapet. Begreppen togs fram utifrån uppsatsens frågeställningar men också från 

gemensamma nämnare som hittades i de olika dokumenten när den deskriptiva analysen 

gjordes. Kodning används för att märka datan som samlats in och innebär en etikettering av 

data som på något vis kan vara exempel på ett större fenomen (Kozinets 2011:164). I 

dokumenten märktes begreppen ut i olika färger och med första bokstaven på varje begrepp. 

Om YouTubern gjorde eller sa något som beskrev relationen mellan YouTubern och följarna 

märktes det med ett blått R. Om det YouTubern gjorde eller sa i allmänhet kunde karakterisera 

YouTube-kändisskapet märktes det med ett rött K. Detta gjorde att det blev enklare att plocka 

ut intressanta delar till resultatet. Dokumenten med kommentarerna analyserades och kodades 

på samma vis utifrån samma begrepp och samma färger på pennorna. Empirin kopplades ihop 

med studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning genom att resultatet delades upp utifrån 

tre av de fyra teman som kodats fram; YouTube-kändisskapets karaktär, Relationen mellan 

YouTuber och följare och YouTube-profilernas framställning av sig själva. Därefter placerades 

de delar av empirin som ansågs passa in under rubrikerna i fråga för att därefter kopplas till 

teoretiska analyser. Med tiden förändrades rubriken YouTube-kändisskapets karaktär till 

YouTube-kändisskapet som ett mikrokändisskap eftersom den rubriken mer tydligt förklarade 

vad jag beskrev. 
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Etik 

Trots att forskning på eller med hjälp av internet inte är ett särskilt nytt fenomen är det svårt att 

finna tydliga riktlinjer att utgå från. Det är mycket som har hänt på internet sedan Brymans 

(2011) kapitel om ”kvalitativ e-forskning” kom till och sedan Kozinets (2011) publicerade sin 

bok om netnografi. Båda dessa bidrag till metodlitteratur kring forskning på internet har en syn 

på internet som en värld skild från det fysiska livet där det förlegade begreppet cyberrymden 

används. Idag är internet integrerat i människors vardagsliv och medlemmar av kulturer på 

internet använder plattformarna på olika sätt och gör dem på så vis meningsfulla (Berg 2015: 

26). 

Netnografisk forskning utmärks av en etisk problematik vilken vanligen kretsar kring 

avsaknaden av gräns för offentligt och privat på internet samt huruvida internetforskning kan 

ses som forskning av människor (Kozinets 2011:192). De etiska problemområdena som mötts 

i studien härrörs framför allt till om YouTube-kanaler ska ses som offentliga eller privata 

platser. De kanaler som observerats har tillsammans en publik på över en miljon prenumeranter 

och YouTube-profilerna laddar kontinuerligt upp videor varje vecka och har gjort det sedan ett 

antal år tillbaka med syfte att andra ska ta del av dem. Det krävs ingen inbjudan för att se klippen 

utan de är offentliga för samtliga, med eller utan konto på YouTube. Därför har de kanaler som 

observerats i studien setts som offentliga platser. Data som samlas in genom observation av 

offentligt tillgängligt material kan göras utan samtycke ifall deltagarnas identiteter inte avslöjas 

och materialet tillgåtts på lagligt vis (Kozinets 2011:207). Detta leder till det andra etiska 

ställningstagandet som tagits i studien vilket är att inte nämna de studerade YouTube-profilerna 

vid namn. Att deltagarnas namn inte nämns visar hur studien förhåller sig till Vetenskapsrådets 

etiska krav om konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Vetenskapsrådets etiska huvudkrav kring information och samtycke har bortsetts från i denna 

uppsats med hänvisning till YouTube-kanalernas offentlighet och det faktum att namn och 

identiteter inte utelämnats. Enligt informationskravet ska deltagarna i en vetenskaplig studie få 

information om studien i fråga, dess syfte och bli informerade om att deltagandet är frivilligt 

och när som helst kan avbrytas. Vad gäller samtyckeskravet ska deltagarna ha möjlighet att ge 

samtycke till sitt deltagande i studien men också själva kunna avgöra i vilken utsträckning de 

ska delta (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna i denna studie har inte blivit informerade om 

studien eller fått möjlighet att ge sitt samtycke. Buchanan och Zimmer (2016) beskriver hur 
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forskare kan studera det som sker på en fysisk publik plats utan några större etiska 

ställningstaganden men att det på internet blir svårare på grund av den diffusa gränsen mellan 

offentligt och privat. En YouTube-kanal med över en halv miljon prenumeranter bör dock inte 

ses som en privat plattform och samma gäller för de kommentarsfält som i studien observerats. 

 

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011:354) kan en kvalitativ studies tillförlitlighet visas genom studiens 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt i vilken utsträckning studien kan styrkas och 

konfirmeras utifrån. Trovärdighetsaspekten innebär att forskarens beskrivning av den 

undersökta sociala verkligheten upplevs som trovärdig i andras ögon. Trovärdigheten 

säkerställs dels genom att forskningen utförs i enlighet med regelverk och dels att resultaten 

bekräftas av deltagarna. Jag har under hela processen agerat med etisk försiktighet där samtliga 

etiska ställningstaganden tagits med hänsyn till den undersökta sociala miljöns kontext. Vidare 

har tidigare forskning och min egen förförståelse kring YouTube-fenomenet kunnat användas 

som grund för att styrka studiens trovärdighet. Min förförståelse baseras på att jag privat följer 

ett antal YouTube-kanaler och därmed är del av det fenomen som undersökts vilket gjort att jag 

kan säkerställa att den sociala miljön uppfattats och beskrivs på rätt sätt. Den tidigare 

forskningen av YouTube-fenomenet och den här studiens empiri har likheter som också skulle 

kunna styrka studiens trovärdighet. 

Aspekten om överförbarhet innebär att forskaren ska kunna beskriva det sociala fenomenet och 

kulturen på ett detaljerat sätt så det blir överförbart till övriga sociala miljöer (Bryman 

2011:355). Forskaren ska således göra en beskrivning och observation av ett socialt fenomen 

så att andra ska kunna avgöra om resultatet går att använda i andra situationer. Den här studien 

beskriver YouTube-fenomenet genom observation av Sveriges största YouTube-kanaler inom 

livsstilskategorin. Beskrivningen utgår således utifrån dessa två kanaler och handlar om de 

aktuella YouTube-profilernas skapade kändisskap. Med det sagt skulle förmodligen studien 

vara överförbar på fler YouTube-kanaler inom livsstilskategorin både i Sverige och utomlands. 

Detta visar exempelvis de likheter som finns mellan tidigare forskning och den här studiens 

resultat. Pålitlighet å andra sidan innebär att studiens metod redogörs för på ett detaljerat sätt så 

människor utifrån uppfattar uppsatsen och dess resultat som pålitliga. I detta metodavsnitt 

uppfylls pålitlighetsaspekten genom att förarbetet, urvalet, avgränsningar, 

problemformuleringen, observationsprocessen samt analys och kodning beskrivits på ett 

detaljerat vis. Vad gäller studiens möjlighet att styrkas och konfirmeras ska forskaren 
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säkerställa att hen agerat i god tro där det uppenbart ska synas hur forskaren inte medvetet låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning. I denna uppsats har en viss förförståelse funnits i form av tidigare forskning samt 

forskarens tidigare erfarenhet av YouTube som socialt nätverk. Däremot har studien genomförts 

med en önskan att lära mer där personliga värderingar hållits utanför (Bryman 2011:355). 

Empiribeskrivning 

YouTube-kanalerna som är grunden till denna uppsats empiri är Sveriges största sett till antal 

prenumeranter inom livsstilskategorin. Den första kanalen drivs av ett par medan den andra 

drivs av en person vilket innebär att det totalt är tre YouTube-profiler som studerats. YouTube-

kanalen som drivs av ett par har över 600 000 prenumeranter medan den andra kanalen har strax 

över 500 000 prenumeranter. Att kanalerna är livsstilskanaler innebär att de har fokus på videor 

som på något sätt berör deras liv genom vardagsvloggar eller längre videor där de sitter ned 

framför kameran och berättar om någon personlig upplevelse. 
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RESULTAT 

I det här avsnittet kommer studiens empiri att analyseras och presenteras i förhållande till det 

teoretiska ramverk som i uppsatsen används. Därefter är avsnittet uppdelat utifrån tre rubriker 

där YouTube som mikrokändisskap först kommer presenteras och studiens empiri analyseras 

och jämförs mot tidigare forskning. Därefter följer en beskrivning av hur YouTube-profilerna 

framställer sig själva och hur de använder intrycksstyrning. Den sista delen i avsnittet belyser 

relationen mellan YouTubern och följarna med fokus på relationens intima karaktär som också 

kan ses som ett beroendeförhållande där följarna har viss konsumentmakt. 

YouTube-kändisskapet som ett mikrokändisskap 

YouTube-profilerna som studerats har i likhet med tidigare studier av mikrokändisskap (Jerslev 

2016; Marwick 2015; Senft 2008) en uttryckt önskan om att uppfattas som vanliga människor. 

De upprätthåller denna ”vanlighet” genom att filma och publicera videor av privat och intim 

karaktär med fokus på vardagslivet. Genom sina videor skapar de en offentlig bild av jaget där 

”vanlighet” är i fokus och belyses extra mycket genom att YouTube-profilerna slår ifrån sig 

tanken på sig själva som kändisar. De önskar istället beskriva sig som vanliga människor som 

älskar att filma och redigera videor och dela med sig av sitt liv men att de inte har någon större 

önskan än så. YouTube-profilerna må vara vad de beskriver som vanliga människor men de har 

också fått ovanliga livsmöjligheter som ett resultat av sin offentlighet. 

YouTube-kändisskapet i stort baseras på en frekvent uppdatering och ett delande av sitt 

privatliv där YouTube-profilernas önskan om att uppfattas som vanliga människor är central. 

Uttrycket för ”vanlighet” visar sig absolut tydligast genom de videor som YouTube-profilerna 

publicerar med fokus på deras vardagliga liv, upplevelser, känslor och privata relationer. 

Videornas privata och intima karaktär syns framför allt genom YouTuberns sätt att prata med 

och om sina följare. Varje video börjar med att YouTubern hälsar sina följare välkomna till 

videon genom att se rätt in i kameralinsen och säga exempelvis ”Hej allihopa!” eller ”Hej på 

er!”. YouTube-profilerna tilltalar sina följare med termerna ni, er eller du genom meningar som 

exempelvis ”nu går vi och hämtar ett paket” eller ”ni ska få följa med på affären”. En 

vardagsvlogg, där YouTubern filmar hela sin dag från morgon till kväll, är ett gott exempel på 

hur vardagen fångas eftersom följarna genom vloggen får ta del av YouTuberns vardagsliv med 

klipp från när personen tvättar, handlar, städar, jobbar eller umgås med vänner, familj och 

partner.  
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Mikrokändisskapet bygger på YouTuberns upprätthållande av en offentlig bild av jaget och det 

ständiga hävdande att det offentliga jaget är en äkta bild av personens sanna jag (Marwick 

2015). YouTube-profilerna upprätthåller bilden av sig själva som vanliga och autentiska genom 

uppladdning av videor av privat och intim karaktär där de delar med sig av sitt privatliv. Detta 

gör att följarna upplever YouTubern som en vanlig person med ett vanligt liv och framför allt 

följarnas upplevelse av att det som YouTubern visar upp är en äkta och autentisk bild. När 

YouTubern tilltalar följarna som om de vore vänner och bjuder in dem till sitt liv ser följarna 

YouTubern mer som en vän än en ouppnåelig idol vilket fortsätter att upprätthålla den 

autentiska bild YouTubern önskar. I citatet nedan uttrycker en av YouTube-profilerna sin 

”vanlighet”. 

Vi är vanliga människor så behandla oss som vanliga människor. Vi bor i en vanlig lägenhet, vi kör 

en vanlig bil och vi lever inget rockstarliv. Visst vi älskar att filma och dela med oss men vi har 

aldrig varit dem som gillar att åka omkring och synas. Det är mer för fansens skull. Vi är bara vi och 

det är inte bara det man ser på YouTube utan det finns människor bakom som har brister båda två. 

Vidare uttrycker YouTube-profilen i citatet att kändisskap inte är något han eller hans partner 

eftersträvar genom att understryka hur det huvudsakliga syftet med deras YouTube-kanal är att 

få uttrycka sig genom film och redigering. Framför allt jämför han deras offentlighet med en 

mer traditionell bild av en kändis, rockstjärnan, där YouTube-profilernas liv i jämförelse inte 

verkar lika exceptionellt. Sist men inte minst vill YouTube-profilen i citatet understryka att det 

bakom YouTube-kanalerna finns ”riktiga” människor som lever ”riktiga liv”. Den tredje 

YouTube-profilen uttrycker samma sak genom att i ett antal videor beskriva hur hon är en 

vanlig person som älskar att redigera och filma videor men i övrigt vill vara ifred. 

Jag tycker bara om att redigera videor och prata om smink men jag vill inte att folk ska komma hem 

till mig. 

Jerslevs (2016) studie påvisar hur YouTubers inte beskriver sitt kändisskap som något de 

arbetat för att uppnå utan istället, i en aktion för att upprätthålla bilden av sig själv som vanlig, 

hävdar att kändisskapet är något som uppstått tack vare deras kreativa videoskapande. Detta 

uttrycks genom YouTuberns påståenden om att de älskar att spela in och redigera videor men 

att det kändisskap som sedan tillkommit inte är något de önskat. Genom att jämföra sin 

offentlighet med en traditionell kändis kan YouTube-profilernas” vanlighet” belysas ytterligare 

och framför allt genom deras vloggar eller i övrigt privata videor som visar upp ett vanligt 

vardagsliv med vanliga vardagssysslor. Samtidigt har YouTube-profilerna fått livsmöjligheter 

som inte vanliga människor får. De studerade YouTube-profilerna har gett ut eller kommer ge 
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ut böcker, släppt låtar, musikvideor, gjort tv-serier, designat klädkollektioner och släppt 

hudvårdsprodukter. Dessa möjligheter har uppstått tack vare kändisskapet vilket visar på hur 

kändisskapet idag är en statussymbol i samhället som kan ge individen möjlighet, spelrum och 

makt i samhället (Gillberg 2014). 

Mikrokändisskapet som intrycksstyrningsteknik visas i hur videorna filmas, vilka typer av 

videor som publiceras och hur YouTubern tilltalar sina följare. Dessutom vill YouTube-

profilerna också uppfattas som vanliga människor och slår ifrån sig idén om att de vore speciella 

på något vis genom att bland annat jämföra sin offentlighet med traditionellt kändisskap. Att 

YouTube-profilerna är vanliga människor behöver inte vara osanning. De har inte innan eller 

under sitt kändisskap levt något anmärkningsvärt liv. Däremot står det klart att kändisskapet, 

genom uppmärksamhetssamhällets processer, har lett YouTube-profilerna till möjligheter i 

livet som de inte hade fått annars och gjort att de på andra sätt lever ovanliga liv. Detta 

kändisskap har uppstått och upprätthålls genom intrycksstyrning där en noga utvald offentlig 

identitet formats med fokus på ”vanlighet”. 

YouTube-profilernas framställning av sig själva 

Under föregående rubrik beskrevs hur YouTube-profilerna önskar framställa sig som vanliga 

människor och upprätthåller sin autenticitet genom att dela med sig av privata angelägenheter, 

relationer, upplevelser och känslomässiga problem. Dessutom kallar de inte sig själva för 

kändisar och uppger sig inte ha någon önskan om att bli sedda på det viset. För att lyckas med 

det används intrycksstyrning där vissa sidor av dem framhävs medan andra döljs så att följarna 

ska uppfatta dem som önskat (Goffman 2008). Det visar sig att YouTube-profilerna i sin 

interaktion med följarna önskar dölja sidor som kan uttrycka kändisskapet som något de arbetat 

för att uppnå medan de på andra plattformar kan prata om kändisskapet som ett arbete med 

marknadsföring och ett kapitaliserande av privatlivet. Det finns således sidor som YouTubern 

önskar undanhålla från sin YouTube-kanal vilket YouTube-profilerna också beskriver som en 

fasad, där allt som sker i deras liv inte exploateras på YouTube. Det påvisar hur YouTube-

kändisskapet bygger på en intim relation mellan följarna och YouTubern samt hur YouTube-

profilerna genom intrycksstyrning kan visa upp de sidor som gynnar kändisskapet vilket också 

leder till fler livsmöjligheter och mer pengar. 

YouTube-profilerna önskar som nämnt dölja de sidor som skulle kunna skvallra om att 

kändisskapet är något de arbetat för att uppnå. Istället önskar YouTube-profilerna att det ska 

verka som om kändisskapet uppstått som ett resultat av deras kreativa videoskapande genom 
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vilket de en dag råkat få över en halv miljon prenumeranter. Jerslev (2016) såg samma tendenser 

i sin studie där YouTube-profilen beskrev sig själv som en kreativ människa som alltid gillat 

att skapa. Marwick (2015) beskriver dock hur mikrokändisskap är färdiga tekniker som används 

för att skapa ett kändisskap och inte personliga egenskaper eller något som så att säga ”bara 

blir”. 

På andra plattformar än YouTube uttrycker sig en av profilerna om hur hon aktivt arbetade med 

genomtänkt marknadsföring för att få sin kanal att växa. Hon beskriver vidare på ytterligare en 

plattform hennes yrke som ett kapitaliserande av hennes privatliv, vilket enligt henne är en 

effektiv men osäker bransch. Gillberg (2014) benämner det YouTubern beskriver som en 

kommodifiering av jaget och menar då att jaget har blivit en produkt som kan köpas och säljas 

på en marknad och att det är en del av det uppmärksamhetssamhälle vi lever i. På YouTube 

säljer YouTubers delar av sitt privatliv för att generera följare vilket i sin tur generar 

uppmärksamhet och en offentlighet som bidrar till utökade livsmöjligheter. 

Det privatliv som nämns exploateras dock inte fullt ut enligt YouTube-profilerna själva. Det 

finns fler sidor av deras liv och en bild av dem själva som inte får synas på YouTube och som 

de medvetet klipper bort. 

Det är inte så att vi spelar in och lämnar ut allt i vårt privatliv. Ibland vill man ha något privat och 

känner inte för att prata om det. Det är inte så att vi spelar när vi är glada på YouTube för då är vi 

verkligen glada men vi kanske klipper bort när vi är ledsna och gråter. Vi filmar ju inte 24/7.  

I ett antal av de studerade videorna uttrycker även YouTube-profilerna en önskan om att dela 

med sig av sina problem och svårigheter för att följarna inte ska tro att de lever perfekta liv. Det 

är viktigt för YouTube-profilerna att försäkra sina följare om att de inte är perfekta och att de 

likt alla andra, som de själva uttrycker sig, har problem.  

Vi har ju en fasad vi också. Vi öppnar liksom inte upp oss allt för mycket för kamerorna. Det är 

viktigt att vi delar med oss för vi känner att ni tror att vi är perfekta men det är vi inte. 

I citatet beskriver YouTube-profilen på ett tydligt sätt, genom begreppet fasad, hur de inte 

lämnar ut allt till sina följare och hur de har en sida som de inte filmar och spelar in. En av 

YouTube-profilerna lever med panikångest och beskriver också hur följarna inte får se allt som 

sker i hennes liv. I informationsboxen under en av videorna beskriver YouTubern hur hon 

önskar att hon skulle klara av att gå på galor och träffa sina följare men att hennes ångest hindrar 

henne från det. 
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Jag är fortfarande sjuk. Jag vet att det är lätt att glömma bort det när man ser mina vloggar där jag 

verkar må hur bra som helst och gå på möten, träffa folk och gå på stan. Men ni ska veta vilken 

ångest jag har inför varje möte, nästan varje dag gråter jag och har ont i magen. 

Trots att YouTube-profilerna delar med sig av mycket av sina liv och på många sätt inte verkar 

ha någon tydlig gräns för var det offentliga slutar och övergår till privatliv har de som en av 

dem beskriver en fasad och en sida av dem själva som generellt inte får synas på YouTube. Det 

verkar emellertid vara en sida som är viktig att dela med sig av så att följarna inte ska tro att de 

lever perfekta liv, något som hör ihop med upprätthållandet av bilden som en autentisk och 

vanlig person. Det är dock viktigt att tänka på att YouTubers tjänar pengar på allt material de 

lägger upp vilket en av dem även beskriver som att hon kapitaliserar på privatlivet. YouTube-

profilerna gör, indirekt eller direkt, allt på sina kanaler för att tjäna pengar. Det betyder inte att 

det alltid är det primära målet men att det sannolikt ligger tanke bakom de videor som laddas 

upp vilket också påverkar YouTube-profilernas uppvisade beteende. 

Följarna önskar få ta del av YouTube-profilens privatliv, relationer och önskar känna viss 

identifikation med YouTubern. Därför är fokus i YouTuberns videor att framställa sig som en 

vanlig person och upprätthålla en autenticitet. Genom att fortsätta visa upp sidor som ska visa 

på att deras liv inte är perfekt samt att de lever vanliga liv ”som alla andra” upprätthålls bilden. 

Genom det beteendet skapas och bibehålls publiken som genom YouTube-profilernas intima 

och vänskapliga relation till följarna aldrig önskar svika YouTuberns sida. 

Relationen mellan YouTubern och följarna 

Relationen mellan YouTubern och följarna baseras på ömsesidig vänskap och intimitet där 

YouTubern visar tacksamhet och glädje över relationen till sina följare. Följarna har dock en 

maktposition i relationen vilket skapar ett beroendeförhållanden parterna emellan. 

Beroendeförhållandet baseras på följarnas krav på att YouTubern ständigt ska uppdatera dem 

om det som sker i privatlivet. Det visas också hur relationen baseras på en diffus gräns mellan 

privatliv och offentlighet där en del följare kommer hem till YouTube-profilerna med en önskan 

om att träffa dem, något YouTube-profilerna reagerar negativt på. Det är ett tecken på att 

följarna har svårt att se gränsen mellan privat och offentligt trots att YouTube-profilerna själva 

har tydliga gränser. Detta beskrivs genom Goffmans (2008) regionsbegrepp där YouTuberns 

främre region är det onlineframträdande han eller hon gör samt hur den bakre regionen börjar 

där internet slutar. Vidare diskuteras också den eventuella framväxten av Meyrowitz (1985, 

1977) mellanregionsbegrepp i förhållande till YouTuberns regionsbeteenden. 
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För att YouTubern ska lyckas med sitt mikrokändisskap bör publiken övertygas om 

YouTuberns ”vanlighet” och bekräfta bilden. Ett styrande av intryck eller en spelad roll är enligt 

Goffman (2008) ett sätt för en individ att visa hur hen önskar bli sedd. När observatörer sedan 

bekräftar bilden blir rollen verklig. För att följarna ska acceptera bilden krävs ett slags ”fan 

management” som Marwick (2015) kallar det vilket innebär att YouTubern måste arbeta med 

relationen till sina följare med ständig kommunikation och uppdatering. 

Det finns ett krav från följarna på att YouTubern ska upprätthålla denna ständiga 

kommunikation och frekventa uppdatering vilket tydligt visade sig när en av de observerade 

YouTube-profilerna inte publicerade någon video på fem dagar på grund av sjukdom. 

Kommentarsfältet till hennes då senast uppladdade video var fyllt av kommentarer som 

uttryckte oro över om något allvarligt skett eller om hon blivit sjuk. För en YouTuber som 

annars uppdaterar åtminstone något socialt medium varje dag verkar fem dagar av total tystnad 

uppfattas som en evighet. Det var till och med några följare som blev arga, provocerade och 

besvikna över avsaknaden av uppdatering och tyckte att det var respektlöst mot följarna att inte 

informera om situationen. 

Det är helt normalt och okej att vara sjuk men jag förstår inte var din respekt är för dina följare? 

Varje dag har du en chans att meddela dina följare hur du mår. Flera hundra är oroliga för dig och 

tittar in här varje dag för att se hur du mår men du kan inte ta en sekund och informera oss. Varför 

får vi ingenting tillbaka?  

Den sista meningen i citatet kan ses som ett uttryck för hur YouTubern ska vara tacksam för 

det följarna gjort för henne. Tack vare följarna är YouTubern känd och har fått de 

livsmöjligheter som uppstått genom offentligheten (Gillberg 2014). YouTube-profilerna är 

beroende av följarna för att kunna fortsätta sin yrkesbana och sitt mikrokändisskap. För att likna 

YouTube vid en marknad kan YouTubern ses som säljaren av produkten privatlivet och följaren 

kan ses som köparen. Det blir då tydligare varför följarna anser sig ha rätt till ständig 

uppdatering och information från YouTubern. Som köpare av produkten önskar de att den ska 

levereras på rätt sätt och reagerar med oro, frustration och ilska om så inte är fallet. 

Trots beroendeförhållandet är relationen mellan YouTuber och följare överlag ömsesidig, 

vänskaplig och intim vilket kommer beskrivas längre fram i uppsatsen. Innan dess ska makten 

följarna har i relationen mejslas ut och förklaras. Den intima relationen ger upphov till en lika 

intim kritik vilket visar sig i kommentarer från följarna som värderar och utvärderar 

YouTuberns beteende med en önskan om att de ska förändras till det bättre. I en video som 

studerats är en av YouTube-profilerna ledsen efter att ha läst kritiska kommentarer. 
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Jag satte mig och läste några kommentarer på YouTube och blev så ledsen. Folk verkar tycka om 

att berätta för mig hur tråkig jag är och hur jag var deras favorit-YouTuber förut men att de nu 

avprenumererat. Det är jobbigt att läsa sånt här för jag lägger ned tid, energi och kärlek på mina 

videor. Jag anstränger mig för att bjuda på mig själv men inte vara för personlig eller trampa någon 

på tårna och ha en härlig energi. När ni tycker att jag misslyckas med det blir jag ledsen, särskilt när 

jag inte vet hur jag förändrats. Ni vet mycket mer om mig nu än ni visste förr. Förut filmade jag inte 

ens mina föräldrar men nu bjuder jag på allt jag har. 

Den intima och nära kritiken samt kravet på ständig uppdatering visar ytterligare på hur en 

YouTubers privatliv är en produkt som säljs på en marknad som aldrig verkar bli mättad. Det är 

något som ger upphov till känslor av otillräcklighet hos en av YouTube-profilerna som vidare 

uppgivet uttrycker sig om att hon trots allt inte kan göra mer än att bara vara sig själv och de som 

inte tycker om det behöver inte fortsätta följa henne. 

Relationen mellan YouTuber och följare byggs dock inte endast upp av maktskillnad och kritik. 

Överlag är den som tidigare nämnts vänskaplig och ömsesidig med fokus på intimitet och privata 

angelägenheter. De studerade YouTube-profilerna uttrycker en önskan om att ladda upp 

personliga videor om känsliga upplevelser för att få råd, stöd och hjälp av följarna. En av de 

observerade videorna innehåller exempelvis en berättelse om ett allvarligare sjukdomsbesked 

medan en annan video består av en berättelse om ett relationsuppbrott där YouTube-profilerna i 

båda fallen ber om hjälp och stöd. 

Det känns alltid bättre när vi pratat med er efter vi fått dåliga besked. Vi får råd från er och jag är 

glad att jag har er vid såna här tillfällen. 

Citatet ger uttryck för att följarna är viktiga för YouTubern även på ett emotionellt plan och att 

relationen i sig är vänskaplig. Denna vänskapliga jargong är ömsesidig där följarna i 

kommentarsfälten delar med sig av sina upplevelser och ber om hjälp, råd och stöd från 

YouTubern men också från övriga följare. YouTube-profilerna är också, trots en del följares 

protester, duktiga på att visa tacksamhet till sina följare och ödmjukhet inför den situation som 

han eller hon befinner sig i. 

Jag är glad att jag har er. Ni kan säga såhär ’det där är så typiskt dig’ och det är så häftigt. Det är 

som att vi är en familj och känner varandra så väl. Det känns som att vi ska göra denna resa ihop, 

att jag inte är ensam. Ni är de som alltid kommer vara närmast. Ni är min familj. 

YouTubern visar här stor tacksamhet till följarna och glädje över relationen i sig. Det är vanligt 

förekommande att YouTube-profilerna visar den här typen av överväldigad glädje där de 

uttrycker sig ha svårt att ta till sig av den fina feedbacken följarna ger. På fråga vad som är det 
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bästa med YouTube beskriver en annan av YouTube-profilerna det faktum att hon dagligen får 

ta emot tusentals fina kommentarer från människor hon aldrig träffat. 

Det är så fint att människor tar sig tid och skriver till mig för att göra mig glad. Det är så svårt att 

greppa men så lyxigt. Jag vet inte riktigt om jag är värd det.  

Relationen mellan YouTubern och följaren baseras på intimitet och vänskap där båda parter har 

ett ömsesidigt utbyte av varandra. Där finns dock också kritik, press och maktobalans som kan 

komma till uttryck när följarna anser att YouTubern gör fel eller beter sig illa. Precis som 

YouTube-kändisskapet i stort baseras också relationen mellan YouTubern och följaren på en 

otydlig gräns mellan privatliv och offentlighet. Denna otydliga gräns visas som tydligast i det 

gemensamma problem som personerna bakom samtliga YouTube-kanaler uttrycker sig ha. 

Problemet innefattar att en del följare kommer hem till YouTube-profilerna och rycker i 

handtaget, ringer på dörren, ropar in genom brevinkastet eller väntar utanför huset för att få en 

chans att träffa dem. Det finns också de följare som kastar in skräp på gården, lämnar obehagliga 

presenter och förstör egendom. Det är ett beteende som gått så långt att det YouTube-par som 

studerats vidtagit åtgärder som larm, rörelsedetektorer och filmkameror. Den sista YouTube-

profilen har inte vidtagit några åtgärder men uttrycker sin frustration kring beteendet i ett antal 

videor. 

Vad är det för fel på er som går hem till en människa ni inte känner? Jag förstår inte hur det kan vara 

så svårt att respektera en annan människas privatliv. Ni känner mig så pass väl att ni vet att jag aldrig 

skulle prata såhär om det inte var befogat. Jag kanske kommer sluta med YouTube efter det här. 

Varför ska jag vara privat och dela med mig av mina kärleksproblem eller filma hemma om folk gör 

såhär? 

YouTubern ger i citatet uttryck för en tvetydighet i sin definition av att känna någon. Först 

beskriver YouTubern hur följarna som kommer hem till henne inte känner henne medan hon i 

meningen efter hävdar att följarna faktiskt gör det. YouTube-kändisskapet baseras som nämnts på 

en vänskaplig och intim relation som också gör att följarna kan se YouTubern som en vän snarare 

än en ouppnåelig idol. Det är kanske det YouTubern menar när hon beskriver hur följarna känner 

henne så pass bra att de vet hur hon reagerar i olika situationer. Följarna känner hennes YouTube-

profil eftersom de följt henne länge och vet således hur hon är som person men den vänskapliga 

och intima relationen existerar enbart på internet. Följarna känner inte henne privat, de är inte 

vänner och de är inte heller välkomna hem till henne. Här har en del av följarna svårare att se 

skillnaden mellan YouTuberns privatliv och det offentliga medan YouTubern själv anser att 

gränsen är väldigt tydlig. 
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Sett till Goffmans (2008) regionsbegrepp har YouTubers en tydlig bakre region och en tydlig 

främre region. Den främre regionen är de framträdanden YouTubern gör på internet och framför 

allt i sina videor på plattformen. YouTuberns bakre region börjar där internet slutar eller kanske 

snarare där YouTubern slutar få kontroll över situationen. På YouTube har de studerade profilerna 

kontroll och det finns möjlighet till eftertanke innan materialet laddas upp. Det fysiska hemmet 

blir därför framför allt en YouTubers bakre region där han eller hon önskar vila från sin roll. När 

det kommer följare på besök har inte YouTubern samma möjlighet att kontrollera situationen och 

den information som uttrycks vilket tyder på hemmet som YouTuberns bakre region. Hemmet är 

dock en scen för framträdande och delar av en YouTubers främre region eftersom videorna spelas 

in där. I en vlogg filmar YouTubern sitt hem när han eller hon går runt i hemmet och gör sina 

vardagsbestyr. Det skulle därför kunna argumenteras för att YouTuberns främre region och bakre 

region inte är tydligt separerade och att det YouTubern visar upp i vloggen är ett 

mellanregionsbeteende, enligt Meyrowitz (1985) begrepp. En YouTuber väljer dock vilka 

situationer som kameran ska tas upp och börja filma och det är dessutom YouTubern själv som 

redigerar, klipper och laddar upp materialet. Det innebär således att det är YouTubern som har 

kontroll över informationen som han eller hon sänder ut vilket också Krämer och Haferkamp 

(2011) beskriver prägla intrycksstyrning på internet. Mellanregionen verkar därför inte existera i 

den utsträckning Meyrowitz (1985) beskriver utan det är snarare så att den främre regionen skiftat 

karaktär och blivit mer intim, privat och inbjudande men på YouTuberns egna villkor. 
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DISKUSSION 

Nedan kommer uppsatsens resultat att diskuteras och mer djupgående att sammanfattas. Det 

kommer också redogöras för vad studien i fråga kunnat bidra med samt förslag på vidare 

forskning. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka YouTube-kändisskapet som fenomen genom att ta reda 

på hur kändisskapet ser ut, hur YouTubers framställer sig själva och vad som karakteriserar 

relationen mellan följare och YouTuber. Det är emellertid inte möjligt att beskriva YouTube-

kändisskapet utan att beskriva relationen till följarna. Det går inte heller att beskriva varken 

YouTube-kändisskapets karaktär eller relationen till följarna utan att diskutera hur YouTube-

profilerna framställer sig själva. Samtliga delar både bygger och karakteriserar kändisskapet 

och beskrivs bäst tillsammans. 

Det står klar att YouTube-kändisskapet i stort präglas av en intim och frekvent uppdatering 

kring privatlivet där relationen till följarna är kändisskapets vara eller icke-vara. Därför baseras 

kändisskapet också på ett aktivt arbete med relationen till följarna gentemot vilka YouTubern 

står i beroendeförhållande till. Detta har försökt beskrivas genom att måla upp YouTube som 

en marknad där YouTubern säljer produkten privatlivet och följarna är köparna som styr 

efterfrågan. YouTubern gör därför klokast i att anpassa sitt beteende men också vilken typ av 

material som laddas upp efter följarnas önskemål. Vidare är YouTube-kändisskapet ett resultat 

av marknadsföring av en onlineidentitet vilken framställs som en vanlig person. För att 

YouTubern ska uppfattas som vanlig döljer han eller hon sidor av sig själv som inte bekräftar 

den bilden samtidigt som bilden av dem själva som kändisar slås ifrån. YouTube-kändisskapet 

ska utåt sett inte upplevas som något de arbetat för att uppnå. Om följarna uppfattar den sidan 

av YouTubern ställs också relationen på spel eftersom målet med kändisskapet skulle verka 

vara just kändisskap och inte relationen till följarna, något som vidare skulle påverka hela 

YouTuberns uppbyggda kändisskap negativt. YouTube-kändisskapet bygger således på 

YouTubern som en vanlig och autentisk person som genom att ”bara” vara sig själv och sitt 

kreativa videoskapande uppnått sitt följarantal. Det behöver nödvändigtvis inte vara en osann 

bild. YouTube-profilerna är ”vanliga” människor som blivit offentliga. De lever inte överdrivet 

exceptionella liv och ser inte på sig själva som kändisar. Däremot står det klart att de har arbetat 

för sitt kändisskap och både medvetet och omedvetet styr intryck för att upprätthålla det och att 

de genom kändisskapet fått livsmöjligheter de flesta bara kan drömma om. 
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YouTube-kändisskapet visar tydligt på hur individer kan göra sitt privatliv och sitt jag till varor 

som kan säljas och köpas på en marknad genom att skapa ett personligt varumärke som sedan 

marknadsförs på sociala medier. Genom kändisskapet uppstår sedan livsmöjligheter som bara 

är möjliga tack vare offentligheten. Offentligheten som statussymbol kan således tydligt 

förklara varför YouTube-kanaler skapas och används. Samtliga individer som använder sociala 

medier skapar ett offentlig jag oavsett om det rör sig om en uppdatering av Facebookstatus, en 

ny profilbild eller en YouTube-video. Skillnaden är att YouTube-profilerna har skapat en stor 

publik och således kan livnära sig på arbetet med det offentliga jaget. På så vis är YouTube-

kändisskapet ett resultat av samhällets individualiserade och medialiserande processer där 

skapandet av ett personligt varumärke är centralt. 

Som beskrivet i studien är internet idag en naturlig del av människors vardagsliv och YouTube 

i synnerhet en del av framför allt ungdomars kulturella upplevelse. Dessutom har YouTube gett 

individer som tidigare inte haft en medial röst, en röst med vilken hon kan uttrycka sig, sina 

åsikter och tankar. Med ett stort antal lojala följare får YouTube-profiler ett visst 

samhällsinflytande och möjlighet att påverka. Detta gör att YouTube-kändisskapet som 

fenomen är viktigt att studera som en del av samhällets individualiseringsprocess. I framtiden 

vore det intressant att undersöka YouTube-kändisskapet med hjälp av Pierre Bourdieus 

klassbegrepp kapital och fält. Genom kapitalbegreppen skulle det gå att analysera kring hur 

möjligheten till offentlighet påverkas av en individs sociala, kulturella, ekonomiska och 

symboliska kapital men också vilka fält som öppnas för en individ genom offentligheten. Det 

skulle vara intressant att se hur stor betydelse klasstillhörighet har för att lyckas med YouTube-

kändisskapet och framför allt hur Bourdieus kapitalbegrepp skulle kunna beskriva det. Det 

skulle också vara intressant att analysera YouTube-kändisskapet tillsammans med Beverly 

Skeggs (se Skeggs 2009) begrepp personvärde som skulle kunna beskriva hur och varför vissa 

beteenden värderas mer än andra och således förbättrar respektive förminskar chanserna till 

offentlighet. 

Den här studien har förhoppningsvis kunnat ge en bild av YouTube-kändisskapet som fenomen, 

vilken roll det spelar i samhället samt vad fenomenet i fråga kan vara ett uttryck för. Vi lever i 

ett samhälle där en individs jag, privatliv, relationer och känslor blivit varor som kan säljas och 

köpas. Internet blir en naturlig arena för marknadsföring samtidigt som internet är en arena för 

intrycksstyrning vilket gör att det till en naturlig plats för det offentliga jaget att mejslas ut och 

skapas för andra att konsumera. 
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